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ابطحی  -عضو کمیس�یون آموزش و

تحقیقات مجلس

www.asre-iranian.ir
صفحه2

چراتکلیفمالیات
خانه های خالی برج سازان
مشخصنمیشود؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ،گفت :تعداد
زیادی از س��ازندگان مسکن با وجود زمین کم،
ارتف��اع خریداری و خانه ه��ای خالی زیادی در
اختیار دارند که باید بحث مالیات از این...
صفحه3

تأکید نمایندگان مجلس بر غیرقابل اعتماد بودن اروپاییها در راهاندازی سامانه مالی؛

اینستکسکاغذیحقهجدیداروپا
برای فریب دوباره دولت!

معامله قرن محکوم به شکست است

«مای��کل لین��ک» اذعان ک��رد که طرح
آمریکای��ی معامله قرن شکس��ت خواهد
خورد«.مایکل لینک» گزارشگر حقوق بشر
س��ازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین
اذع��ان کرد ک��ه طرح آمریکای��ی معامله
قرن شکس��ت خواهد خ��ورد.وی تصریح
کرد که هر طرحی برای صلح بین طرفین
فلسطینی و اسرائیلی باید به شش مسأله
بپردازد :حق تعیین سرنوشت ،شهرک های صهیونیست نشین ،قدس ،حق بازگشت
آوارگان ،امنیت و حقوق بشر از جمله حق برابر و آزادی تردد و...

صفحه7

معاون صدا مطرح کرد؛

صفحه6

حمایتنمایندگان
مجلس از ساخت
پتروپاالیشگاهها
صفحه3

صفحه2

گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل:

پرداخت یک
میلیون یورو به
سرخآبیهای
پایتخت

استفاده از واژگان پرتکرار
اما غیرفارسی در رادیو
ممنوعمیشود

سناریوی جدید دولت

برای تصویب «»FATF

روزنامهصبحايران

موسوی الرگانی:

یادداشت

تجار داخلی برای تامین مواد اولیه وارد میدان شدند

کمبود تسهیالت بانکی و قاچاق
اصلیترین مشکل صنعت لوازم خانگی

صفحه2

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

صفحه3

«توسعهغیراصولی»تهرانرا
 ۳۰سال آبی عقب انداخته است
صفحه5

جهانگیری معاون اول ریاست جمهور
در بخشنامه خرداد ماه سال جاری ،به
بانک ها ،ادارات و وزارتخانه ها دستور
اج��رای لوایح چهارگان��ه  FATFرا
داده و این بخش��نامه را ب��ه کارگروه
ویژه اق��دام مالی نیز نش��ان داده اند.
دول��ت با ات��کا به این بخش��نامه ،به
گ��روه ویژه اق��دام مالی بی��ان کرده
که  FATFاجرایی ش��ده از این رو
تعلیق ایران از لیست سیاه تمدید شده
اس��ت .دولت استدالل کرده است که
 FATFدر حال اجرا است و مراحل
نهای��ی و پذیرش قانونی آن در انتظار
مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به نظر می رس��د دولت با اس��تناد به
این بخش��نامه به دنب��ال آن بوده که
از گروه وی��ژه اقدام مالی زمان بخرد،
ام��ا از س��وی دیگر اص��رار این گروه
به پذی��رش پالرمو و  CFTبی دلیل
نیس��ت ،چرا که با پذیرفتن این لوایح
و کنوانس��یون ه��ا ،در واقع موش��ک
های نقط��ه زن را در اختیار دش��من
قرار داده ت��ا مراکز مالی را هدف قرار
دهن��د .به هیچ وجه پذیرش  CFTو
پالرمو جایز نیس��ت ،امیدواریم مجمع
تش��خیص مصلحت نظام ،رای مثبت
به این لوایح و کنوانس��یون ها ندهد.
اولی��ن بند  9گانه اق��دام مقابل ایران
در خصوص محدودیت فعالیت شعب
خارجی موسس��ات مالی است ،اگر در
برابر این فشار ها مقاومت کنیم هیچ
کاری از عهده آنها بر نمی آید ،در حال
حاضر مش��کل ما داخلی است ،با حل
مشکالت داخلی به راحتی می توانیم
با راه هایی که پیش روی ما قرار دارد
تحری��م ها را دور بزنی��م .آنها متوجه
شده اند که فشارهای حداکثری دیگر
فایده ن��دارد و می خواهند با دس��ت
خودمان ،کنوانسیون ها را امضا کنیم
و این راه را بهترین س��از و کار برای
رسیدن به اهدافشان میدانند.

ی و سوم رسید
اعتراضات فرانسویها علیه نظام سرمایهداری به هفته س 

در سیو سومینهفته پیاپی از اعتراضات مردمی،جلیقهزردها
در فرانس��ه تظاه��رات کردند .به گزارش مه��ر به نقل از
اسپوتنیک ،جنبش اعتراضی به اوضاع اقتصادی فرانسه و
سیاستهای دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری این
کشور موسوم به جلیقهزردها در سی و سومین شنبه سیاه
دست به تجمعات زدند .خبرگزاری اسپوتنیک که هم اکنون
به مخابره زنده تصاویری از این تظاهرات پرداخت ،اعالم
کرد که مردم در پاریس پایتخت این کشور نیز راهپیمائی
اعتراضی کرده اند .کاربران شبکههای اتتماعی نوشتند که با

وجود گرمای شدید هوا ،معترضان دست باز هم در تظاهرات
شرکت کردند .معترضین (جلیقه زردها) با انتخاب روزهای
شنبه و نامگذاری آن با عنوان «شنبه سیاه» اعتراضات خود
را در ه��ر هفته پیگیری می کنند .جنبش اعتراضی جلیقه
زردهای فرانسه از  ۱۷ماه نوامبر سال گذشته میالدی و در
اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت
و کاهش مالیات ثروتمندان آغاز شد ولی به مرور مطالبات
آنها رو به افزایش گذاش��ت .پارلمان فرانس��ه اخیراً الیحه
«ضد خرابکاری» دولت فرانسه که با هدف تشدید برخورد

ب��ا اقدامات مخرب معترضان تدوین ش��ده بود را تصویب
کرد .جلیقه زردها معتقدند ارائه این الیحه از س��وی دولت
ماکرون نش��ان دهنده روحیه دیکتاتوری وی است لذا این
افراد خواهان استعفای او هستند .این تظاهراتها همواره
کمو بیش با مواردی از خشونت همراه بوده است و استقرار
شمار باالی نیروهای پلیس و توسل به خشونت با استفاده از
ابزارهایی مانند سالح فلشبال که به زخمی و نقص عضو
شماری منتهی ش��د ،از دیگر مواردی بود که آتش خشم
معترضان را شعلهور کرده است.

مهرعلیزاده :عملکرد اقتصادی دولت تعریفی ندارد

ی��ک فعال سیاس��ی اصالحطلب با بی��ان اینکه عملکرد
اقتصادی دولت تعریفی ندارد ،گفت :دولت تمام تخممرغها
را در سبد برجام گذاشت و هیچ تئوری جایگزینی هم برای
آن تعریف نکرد .به گزارش مهر ،محس��ن مهرعلیزاده در
برنامه تلویزیونی «چهل  ،»۵۷در خصوص راهکار تقویت
صنایع کش��ور اظهار داش��ت :تنها راهکار موجود ،تقویت
بخش خصوصی اس��ت که دولت تصدی امور را به مردم
واگ��ذار کند و خودش در بعد کالن ،سیاس��ت گذار و ناظر

باش��د .وی ادامه داد :عالوه بر این ،سادهسازی قوانین نیز
ب��ه ویژه در حوزه صادرات و واردات باید انجام ش��ود .این
فعال سیاسی اصالحطلب همچنین در خصوص موضوع
تحریمهای اقتصادی اظهار داشت :مسئله تحریم فرصتی
برای خودکفایی و روی پای خود ایس��تادن اس��ت؛ اگر ما
بتوانیم میزان تولید داخل را به حدی تقویت کنیم که بخش
عمده زندگی ما با ریال بگذرد و کمتر به دالر وابسته باشیم،
آسیب خوردن ما از ناحیه تحریمها به مراتب کمتر میشود.

مهرعلیزاده در پاس��خ به این سوال که عملکرد اقتصادی
دولت فعلی را چطور ارزیابی میکنید ،تصریح کرد :متأسفانه
باید گفت تعریف��ی ندارد؛ دولت تمام تخممرغهایش را در
سبد برجام گذاشت ،اما برجام بنا به هر دلیلی با این وضعیت
روبرو شد .استاندار سابق اصفهان افزود :تمام اتکای دولت
ب��ه این بود که برجام به نتیجه میرس��د ،اما هیچ تئوری
جایگزینی در مقابل آن تعریف نشد و در میان اجزای دولت
نیز انسجام کافی وجود ندارد .ر
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